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Hasło miesiąca: 
Pan jest mocą i pieśnią moją, i stał się zbawieniem moim, 

przeto go uwielbiam. 
/2 Mż 15,2/ 

 

Powitanie 

Wolność. Różne mamy skojarzenia, kiedy myślimy 

o wolności. Różnie ją rozumiemy, różnie z niej korzystamy, 

w innych miejscach stawiamy (lub nie) jej granice. Także 
w przestrzeni Kościoła wolność jest wielokrotnie rozważana 
i przywoływana. Czym jest? Jaka jest? Kto jest źródłem 

naszej wolności? W Biblii znajdziemy mnóstwo przykładów 
uwalniającej działalności Boga. Na kartach swojego Słowa 

pozostawił ślady wyzwolenia z różnego rodzaju niewoli, od tej fizycznej, aż po duchową. 
Czerwcowe hasło biblijne jest fragmentem wysławiającej Pana pieśni Mojżesza 
i Izraelitów tuż po uwolnienia z Egiptu. Za sobą mieli cierpienia niewoli, dowody Bożej 
mocy, łamiącej upór faraona i doświadczającej jego lud, bezpieczne przejście przez Morze 
Czerwone, w końcu udaremniony pościg Egipcjan. Powodów do dziękczynienia było aż 

nadto, wyznanie, że jest On „mocą, pieśnią i zbawieniem”, jest zupełnie naturalne. Przed 
ludem wybranym była jeszcze trudna, jak się okazało również długa, droga do nowego 
domu. Droga, którą wielu postrzegało jako nową niewolę…  Bóg uwalnia także i nas od 
tego, co nas zniewala, cokolwiek to jest. Jest tylko jedno otwarte pytanie: czy chcesz być 
uwolniony? Czy chcesz by to On był Twoją mocą, Twoją pieśnią, Twoim zbawieniem…? 
W czerwcowym Biuletynie znajduje się kilka słów o naszej drodze wiary, w odniesieniu do 
zbliżających się dużych sportowych wydarzeń (choć nie tylko dla sportowców), 
podsumowanie ostatnich wydarzeń w naszych parafiach, a także kilka zaproszeń na 

przyszłe spotkania. Błogosławionego miesiąca. 
___________________________________________________________________|Szymon Samoraj  

 
Rozmyślanie 

Nigdy się nie poddawaj! 

Przed nami kilka letnich miesięcy, znaczonych dużymi sportowymi imprezami. Na dniach 

rywalizację rozpoczną najlepsi piłkarze Europy, nieco później rzesze sportowców, 

z niemal wszystkich krajów świata, staną do szlachetnej rywalizacji pod olimpijskim 
sztandarem. Możemy mieć wątpliwości co do kondycji wzniosłych olimpijskich ideałów 
i czystości tych zmagań, warto jednak, byśmy na chwilę się przy nich zatrzymali.  
Był 5 sierpnia 1984 roku. Na XXIII Letnich Igrzyskach Olimpijskich w Los Angeles końca 
dobiegał pierwszy w historii igrzysk maraton kobiet. Kwestia medali została już 
rozstrzygnięta, większość zawodniczek była już na mecie. W tym momencie na płycie 
stadionu olimpijskiego pojawiła się szwajcarska biegaczka, Gabriela Andersen-Schiess. 

Była kompletnie wyczerpana. Niemal nie była w stanie iść, o biegu nie mogło już być 
mowy. Mimo to, słaniając się i zatrzymując, nie pozwoliła medykom zbliżyć się do siebie. 
Wiedziała, że przyjęcie pomocy medycznej będzie oznaczało dla niej dyskwalifikację. Tuż 
za linią mety padła w ramiona obsługi, która błyskawicznie przetransportowała 
lekkoatletkę do szpitala. Dopięła jednak swego, ukończyła bieg, nie poddała się 
i osiągnęła to, czego chciała, mimo, że kosztowało ją to mnóstwo energii. Jej finisz jest 
pokazywany w kronikach olimpijskich bardzo często jako przykład determinacji 

i samozaparcia… a czy my, chrześcijanie, możemy wyciągnąć jakieś wnioski dla siebie? 
Decyzja o pójściu w ślady Chrystusa wymaga od nas samozaparcia, odrzucenia jednego 
stylu życia na rzecz innego „Jeśli kto chce pójść  za mną, niech się zaprze samego siebie 
i weźmie krzyż swój i naśladuje mnie” (Mt 8,34b). Tu zaczyna się prawdziwa przygoda, 
pełna wzlotów i upadków, doświadczeń, sukcesów i porażek. Sportowcy do swojego 
najważniejszego startu przygotowują się latami, często podporządkowują im całe swoje 
życie. Rytm wyznaczają kolejne treningi – dążenie do osiągnięcia celu wpływa na każdy 
element ich życia. Podobnie ma być z nami. Bożym dzieckiem nie jest się przez chwilę, to 

nie jest krótkoterminowy kontrakt, po zakończeniu którego każda ze stron idzie we 
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własnym kierunku. W obu przypadkach, żeby osiągnąć cel, konieczna jest 
samodyscyplina i koncentracja: „A każdy zawodnik od wszystkiego się wstrzymuje, tamci 
wprawdzie, aby znikomy zdobyć wieniec, my zaś nieznikomy” (I Kor 9,25). Dla 
szwajcarskiej biegaczki fizyczne wyczerpanie i ból stanowiły przeszkody na drodze do 
celu. Pomoc medyczna towarzysząca jej na ostatnich metrach trasy była tylko pozorem 

wsparcia. Owszem, po interwencji medyków poczułaby się lepiej. Ale przecież nie 
przyjechała na Igrzyska po to, żeby czuć się świetnie i komfortowo. Raczej po to, by 
osiągnąć założony sportowy cel – metę pierwszego olimpijskiego maratonu kobiet. Ile 
razy nasze własne ograniczenia utrudniały nam pielęgnowanie relacji z naszym Panem? 
Poranne spóźnienie odbierające czas na rozpoczęcie dnia modlitwą, szalone tempo 
codziennego dnia, bez chwili na zastanowienie się nad podejmowanymi decyzjami, 
kolejne kroki stawiane na oślep, bez względu na konsekwencje, czy w końcu zmęczenie 

całym dniem pracy, odbierające chęć na wieczorną modlitwę… znasz to? Być może ta 
codzienna gorączka uwiera Cię, chciałbyś na chwilę się zatrzymać, znaleźć czas tylko dla 
siebie? Współczesny świat zna i na to mnóstwo sposobów - niezawodnych recept na 
oderwanie się od rzeczywistości, relaks i sprawienie sobie przyjemności. Na jakiś czas 
pomaga - pojawia się uczucie ulgi, zaspokojenia… a co z naszym celem? Czy nie 
zgubiliśmy z oczu Bożego Królestwa? Tego, w którym czeka na nas miejsce 
przygotowane przez Chrystusa?  

Droga wiary, podobnie jak olimpijski maraton, nie jest prosta. Nie brakuje na niej też 
mielizn, na których łatwo osiąść i zgubić się na drodze do celu naszego życia. Nie ma 
jednak takich przeszkód, których nie możemy pokonać z naszym Panem: „To 
powiedziałem wam, abyście we mnie pokój mieli. Na świecie ucisk mieć będziecie, ale 
ufajcie, Ja zwyciężyłem świat.” (J 16,33). Na koniec jeszcze jedno – na mecie maratonu 
rzadko melduje się tylu uczestników, ilu stało na starcie biegu. Z nami będzie podobnie: 
„Czy nie wiecie, że zawodnicy na stadionie wszyscy biegną, a tylko jeden zdobywa 
nagrodę? Tak biegnijcie, abyście nagrodę zdobyli.” (I Kor 9,24). Pamiętaj tylko – warto 

ten bieg ukończyć – na mecie oczekuje Pan Wieczności. On Cię wesprze, gdy tylko 
będziesz tego potrzebował i chciał. Nigdy się nie poddawaj! 
___________________________________________________________________|Szymon Samoraj 
 

Relacja 
Parafialnie na Opolszczyznę 

W środę, 11 maja, odbyła się wycieczka parafialna na Ziemię Opolską. Z Żor i Warszowic 

pojechały na nią 43 osoby. Pogoda była wprost  wymarzona.  
Pierwszym miejscem, które zwiedzaliśmy był kościół ewangelicko-augsburski 
w Kluczborku. Na miejscu przywitał nas Proboszcz tamtejszej parafii, ks. Paweł Szwedo. 
Opowiedział o historii kościoła. Następnie przeszliśmy na rynek, gdzie zrobiliśmy 
pamiątkowe zdjęcie.  
Kolejnym punktem programu była parafia w Wołczynie, gdzie bardzo ciepło i serdecznie 
zostaliśmy ugoszczeni przez ks. Sebastiana Olenckiego. W ogrodach parafialnych 

spożyliśmy posiłek i zostaliśmy poczęstowani kawą i ciastem. Było pyszne. Dla naszego 
Proboszcza była to też podróż sentymentalna, gdyż przez trzy lata Wołczyn był miejscem 
jego służby i domem jego rodziny.  
Następnie udaliśmy się do Gierałcic, gdzie mogliśmy podziwiać przepięknie odnowiony 
zabytkowy drewniany kościół. Jego obecny stan zawdzięcza właśnie ks. Bartoszowi 
i podjętym działaniom renowacyjnym.  
Z Gierałcic udaliśmy się do Zamku Moszna. Pani przewodnik opowiedziała nam 
o burzliwych losach tego miejsca, należącego do rodziny Tiele Wincklerów (związanych 
także z ośrodkiem w Miechowicach). Zamek z zewnątrz przedstawia się okazale. Otacza 
go przepiękny park z aleją lipową i mnóstwem rododendronów i azali, które powoli 
rozkwitają o tej porze roku. Obecnie część zamku można zwiedzać, w części prowadzony 
jest hotel.  
W drogę powrotną wyruszyliśmy o 18.30.Wycieczkę możemy zaliczyć do BARDZO 
udanych i już teraz czekamy na kolejne. 
______________________________________________________________________|Ruta Janota 
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Relacja 
Najpiękniejszy w mieście – po raz drugi 

Pod koniec maja dobiegło końca głosowanie w plebiscycie Dziennika Zachodniego 

i portalu naszemiasto.pl. Wybierano najpiękniejsze kościoły w powiatach województwa 
śląskiego. Wśród kandydatur znalazły się także nasze kościoły parafialne. 
W powiecie pszczyńskim w głosowaniu uczestniczył kościół ap.  Piotra i Pawła 
w Warszowicach. Oddano na niego 289 głosów, co pozwoliło na zajęcie szóstego miejsca 
w gronie 34 świątyń. 
Natomiast w Żorach w głosowaniu brało udział 11 kościołów, wśród nich kościół 
Zbawiciela. 2050 głosów wystarczyło, by, ze znaczącą przewagą, wygrać głosowanie. 
Dzięki temu nasza społeczność pojawi się w jednym z wydań, wychodzącego w piątki, 
dodatku lokalnego do Dziennika Zachodniego.  
Była to druga edycja plebiscytu wybierającego najpiękniejsze kościoły. W głosowaniu 
z 2013 roku w Żorach również najwyżej sklasyfikowany został nasz kościół. 
Wszystkim osobom, które wzięły udział w zabawie i oddały swoje głosy, dziękujemy. To 
coś mówi o naszej wspólnocie… 
_______________________________________________________________________________ 

 

Przegląd wydarzeń parafialnych 
 Pierwszy dzień maja w warszowickiej parafii miał wyjątkowy charakter. Właśnie 

wtedy miała miejsce uroczystość Konfirmacji. Czworo Konfirmantów, własnym 
ślubowaniem wierności Bogu i Jego Kościołowi, potwierdzało przymierze Chrztu 
Świętego. Samodzielne chrześcijańskie życie rozpoczęli: Agata Bartoń, Sylwia Janota, 
Rafał Kurcius oraz Sebastian Lipus. Każdego z nich polecamy w modlitwach Bożej 
Opiece.   

 7 maja w żorskiej parafii odbyło się kolejne spotkanie PTEw. Temat szkolnictwa 
ewangelickiego na Śląsku Cieszyńskim przedstawili Stanisław Kubicius i Jan Puczek. 

 W niedzielę, 22 maja, w Warszowicach odbyło się kolejne Nabożeństwo Rodzinne. 
Słowem Bożym służył ks. Tomasz Wigłasz, który swoje kazanie poświęcił tematyce 
Bożej Świętości. 

 W Żorach w maju Chrzest Św. przyjęli: Natan Brudny i Radosław Szymczyk. 
Niech nasz Pan ma w swojej opiece także i tych młodych chrześcijan i ich 
najbliższych.  

 W maju odeszli od nas Maksymilian Maciejczyk i Jan Cimała (Żory) oraz Marta 

Gogółka (Warszowice). Prośmy Pana Boga o ukojenie smutku bliskich naszych 
zmarłych.  

_______________________________________________________________________________  
 

Zaproszenie 

Przytuleni – 67. Tydzień Ewangelizacyjny w Dzięgielowie 

W dniach od 2 do 10 lipca w Dzięgielowie odbywać się będzie kolejny Tydzień 

Ewangelizacyjny. Przed nami 9 dni wypełnionych bogatym programem dla wszystkich 
grup wiekowych. Wykłady biblijne, seminaria, warsztaty, zajęcia sportowe, spotkania 
ewangelizacyjne i wieczorne koncerty, to wszystko (i jeszcze więcej) czeka na gości 
tegorocznego TE. Jak co roku, obok głównego programu dla dorosłych, jest przygotowany 
specjalny namiot, w którym będą się spotykać młodsi uczestnicy TE. 
Poranne wykłady biblijne w tym roku poprowadzi ks. Jan Kurko, proboszcz parafii 
ewangelickiej w Bytomiu Miechowicach. Cykl wykładów nosi wspólny tytuł „Był sobie 

człowiek…” 
Główny punkt programu, czyli popołudniowe spotkanie ewangelizacyjne, jak co roku 
będzie kolażem śpiewu, rozmów i Słowa, które głosić będzie Dick Dowsett ze Szkocji. 
W czasie wieczornych koncertów będzie można posłuchać m.in. Tomka Żółtko, Kolah, 
Zespołu CME czy Mate.O. Będzie również okazja, by wysłuchać koncertu finałowego 
V Warsztatów Muzycznych w Cieszynie, które odbyły się w kwietniu. 
Poranne wykłady i popołudniowe ewangelizacje będą również transmitowane 

w Internecie. Więcej szczegółów nt. Tygodnia można znaleźć w programach dostępnych 
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w parafiach oraz w Internecie na stronie www.te.cme.org.pl. Serdecznie zapraszamy 
do Dzięgielowa, ale również do Zelowa i Mrągowa, gdzie w okresie wakacyjnym również 
będą organizowane Tygodnie Ewangelizacyjne. 
_______________________________________________________________________________ 

 
Zaproszenie 

Tydzień Dobrej Nowiny w Żorach 
W pierwszych dniach sierpnia (1-6.08) zapraszamy dzieci (w wieku szkolnym – Szkoła 
Podstawowa) do udziału w Tygodniu Dobrej Nowiny, który, w formie półkolonii, odbędzie 
się w parafii w Żorach.  
Koszt uczestnictwa (materiały, poczęstunek) wynosi 10 zł za dzień (czyli w przypadku 
uczestnictwa w całym programie TDN 60 zł). Istnieje możliwość zapisania dziecka na 

wybrane dni, ale zachęcamy do skorzystania z całego programu Tygodnia. 
Zapisy dzieci są przyjmowane w Kancelarii Parafialnej lub drogą telefoniczną do 15 lipca. 
Dalsze informacje będą się pojawiać w kolejnych numerach Biuletynu Parafialnego, na 
stronie internetowej oraz w czasie nabożeństw. 
_______________________________________________________________________________ 
 

Zaproszenia 
 W czerwcu zapraszamy na nabożeństwa w naszych parafiach o stałych porach – 

w Warszowicach o 8:00 i w Żorach o 10:00.  
 W niedzielę, 19 czerwca, zapraszamy na nabożeństwa z okazji zakończenia roku 

szkolnego. W Warszowicach o godz. 8:00 i w Żorach o 10:00 zostaną rozdane 
Świadectwa Nauki Religii oraz wyróżnienia i nagrody. 

 Nabożeństwo na zakończenie roku szkolnego w Żorach to równocześnie kolejne 
Nabożeństwo Rodzinne w liturgii młodzieżowej. Zapraszamy całe rodziny na godz. 
10:00. 

 Parafia w Warszowicach serdecznie zaprasza na uroczyste nabożeństwo Pamiątki 
Poświęcenia Kościoła, które odbędzie się 26 czerwca o godz. 10:00. Uroczystość 
rozpocznie występ chóru z parafii w Dębowcu, a Słowem Bożym będzie służyć 
ks. Kornel Undas z Mikołowa. 

 We wtorek, 7 czerwca, w parafii w Żorach odbędzie się wspólne spotkanie Kół Pań 
z Golasowic, Studzionki, Warszowic i Żor. Początek spotkania o godz. 16:00. 
Zapraszamy. 

 20 czerwca (w poniedziałek) zapraszamy na Ognisko Chóru Parafialnego 
w Żorach podsumowujące kolejny rok jego działalności. Spotkanie rozpocznie się 
o godz. 17:00. 

 Zapraszamy na czerwcowe Spotkanie z Biblią, 23 czerwca o godz. 17:00 w parafii 
w Żorach. 

 W niedzielę, 12 czerwca, w Jastrzębiu-Zdroju odbędzie się XVI Przegląd 
Twórczości Artystycznej Chórów i Zespołów Dziecięcych i Młodzieżowych 

Diecezji Katowickiej, z udziałem naszych przedstawicieli. Nabożeństwo otwierające 
przegląd rozpocznie się o godz. 10:00, a koncert finałowy o godz. 14:30. 
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 Kontakt 

 
Proboszcz - ks. Bartosz Cieślar 

tel. 32-435-01-24 kom. 502 311 641 

e-mail: bartosz.cieslar@luteranie.pl 

Katecheta –  

mgr teol. Tomasz Marek 

tel. 506 147 506 

ŻORY 

ul. Osińska 4 

44-240 Żory 

tel/fax 32 4350124; 
 e-mail: zory@luteranie.pl  

konto: 

09 8456 0009 2001 0000 0475 0001 

Kancelaria parafialna: 

poniedziałek, wtorek, czwartek  

9:30-12:30  

środa: kancelaria nieczynna 

piątek: 9:30-12:30 i 15:00-17:30 

niedziela: po nabożeństwie 

WARSZOWICE 

ul. Boryńska 1 

43-254 Warszowice 

tel/fax 32 4723447;   
e-mail: warszowice@luteranie.pl 

konto:  

42 8447 0005 0003 6562 2000 0001 

Kancelaria parafialna: 

czwartek 15:00-17:00 

niedziela: po nabożeństwie  

 

Skład i redakcja Biuletynu: Szymon Samoraj  

(tel. 602 598 130 e-mail: szymon.samoraj@gmail.com) 
 

 
 

 


